Utförare
Hemtjänst

Presentation av utföraren
Omsorgs Compagniet har funnits sedan 2003. Vi erbjuder dig som kund en ”Omsorg med omtanke”
och ger dig det ”lilla extra”. Vår övergripande målsättning är att du som kund ska vara så nöjd att du vill
rekommendera andra att komma till oss.
Omsorgs Compagniet vänder sig till dig som är äldre eller har funktionshinder. Vi ger omsorg i och
utanför ditt hem samt erbjuder tilläggstjänster i och runt hemmiljön.
Vår målsättning är att du som kund är nöjd med oss för att:


Du alltid blir bra bemött – Bemötande



Vi lyssnar på dig, du blir alltid hörd – Inflytande



Vi är lätta att komma i kontakt med – Service



Vi ger dig alltid hjälp då du behöver den – Trygghet



Du får hjälp av samma personal – Kontinuitet

”Omsorg
med
omtanke”

Vi på Omsorgs Compagniet har den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna ge en hög
kvalitet i dina hemtjänstinsatser. Vi har undersköterskor och vårdbiträden som bland annat har särskild
kunskap inom tex demens och vissa funktionshinder. Vi har även flerspråkig personal.

Insatser som utförs
Omvårdnads- och serviceinsatser.
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Tilläggstjänster
Tilläggstjänster såsom t.ex. storstädning, fönsterputsning, gräsklippning, avlastning, storhandling eller
annat. Där du får avdrag på hälften av kostnaden tack vare möjlighet till skatteavdrag. Vi erbjuder även
personlig assistans enligt LSS och SFB.

Synpunkter och klagomål
Vi tar tacksamt emot åsikter om vad vi gör bra eller mindre bra. Om du har åsikter om våra insatser så
ska du i första hand prata med din kontaktperson. Du kan annars ringa oss, fylla i vår blankett, maila
eller besöka oss. Vi har som målsättning att lösa ev. problem samma dag vi får reda på dem. Vi följer
alltid upp hur det gått.

Kontaktuppgifter
Företagets namn:

OmsorgsCompagniet i Jönköping AB

Adress:

Besöksadress: Erik Dahlbergsgatan 2, 561 31 Huskvarna

Telefon:

Jönköping: 036-12 46 00

Fax:

036-12 46 07

Telefontid:

Alla dagar: 07.00-22.30 på tfn 036-12 46 00

Webbadress:

www.oc.se

E-postadress:

pia.lindkvist@oc.se

Verksamhetsansvarig:

Verksamhetschef: Pia Lindkvist 073-715 26 97
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